
 

ГАЛИНА КАЗНАЧЕЙ - лектор-практик, десятирічний досвід роботи з трудовим законодавством та 

оплатою праці, провідний автор та консультант тижневика "Дебет-Кредит", автор видань «АгроPRO», 
«Агробізнес Україна», «Заробітна плата». 

ОДЕСА, БЦ СОНЯЧНИЙ, ВУЛ. СОНЯЧНА, 5 

 10:00-16:30 

★ 5 годин актуальних питань: 

- Важливі нюанси оформлення відпусток. Революційна новина 2021 
року  -  відпустка при народжені батькові: детальний огляд змін. 
- Електронна кадрова документація: чекає на всіх із часом! 
Ексклюзивні роз’яснення Мінцифри та Мінекономіки. Електронні 
трудові книжки та лікарняні: нове та важливе у 2021 році. 
- Помилки в кадрових документах, оформлених у період карантину: 
Держпраці на них збагатиться. Як виправити? 
- Військовий облік по-новому у 2021 році. Що має знати кадровик 
про зміни з 10 червня. Нові великі штрафи. 
- Перевірки Держпраці. Планові та позапланові. Як проходять та що 
треба знати? Як готуватися? Що змінилося у 2021 році. 

★ Лектор-практик – Галина Казначей 

★ Мала група учасників (до 30 осіб) 

★ семінар у залі; 

★ роздатковий матеріал; 

★ канцелярське приладдя; 

★ відповіді на запитання; 

★ смачний обід. 

МИ ЗАБЕЗПЕЧИМО: КАРАНТИННЕ РОЗМІЩЕННЯ  

ТЕМПЕРАТУРНИЙ СКРИНІНГ, ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, САНІТАЙЗЕРИ 

 
ПОВНА ПРОГРАМА СЕМІНАРУ: 

1. Важливі нюанси оформлення відпусток. Революційна новина 2021 року  -  відпустка при 
народжені батькові: детальний огляд змін. 

1.1. Види відпусток: не все так однозначно, як здається на перший погляд. 
1.2. Документальне оформлення щорічних відпусток: покроковий алгоритм. 
1.3. Важливі нюанси оформлення графіка відпусток. Коли кадровик має попереджати про початок 

відпустки працівника: за два тижні, чи в інші строки? Життєві проблеми з графіками в кадровиків 
і рецепти їх вирішення. Зразки документу. 

1.4. Як попередити директора про початок запланованої відпустки? Зразок документу. 
1.5. Оформлення заяв і наказів про відпустку. Зразки документів. 
1.6. Що таке відпускний стаж? Як правильно рахувати? Чи завжди накопичується по два дні за місяць 

щорічної відпустки? Чи входять до відпускного стажу періоди перебування в безоплатних 
відпустках? 

1.7. Кількість днів щорічної відпустки неповнолітнім, особам з інвалідністю. 
1.8. Відпустка за особливий характер праці та за шкідливі умови праці: чи обов’язково має бути 

атестація робочих місць. 
1.9. Яка мати є одинокою? Різні переліки документів для підтвердження статусу одинокої матері. 
1.10. Граничний вік дітей, який дає право на отримання «дитячих» відпусток. І це не лише 15 років! 



1.11. Як «перервати» відпустку? Зразок документу. 
1.12. Коли відпустку продовжуємо, а коли - переносимо? Як правильно документально 

оформлювати? 
1.13. Складні питання, що стосуються осіб, які знаходяться у відпустках для догляду за дитиною? Як 

оформити іншого працівника на декретне місце? Що робити, якщо працівниця оформлена на 
декретне місце теж пішла в декрет?  

1.14. Відпустки без збереження заробітної плати: види та документальне оформлення. 
1.15. Як в табелі відмічати дні відпусток? 
 
2. Електронна кадрова документація: чекає на всіх із часом! Ексклюзивні роз’яснення Мінцифри 

та Мінекономіки. Електронні трудові книжки та лікарняні: нове та важливе у 2021 році. 

2.1. Що таке електронні кадрові документи? Як використовувати та оформлювати? 
2.2. Як запровадити електронний документообіг на підприємстві? 
2.3. Що робити із журналами реєстрації кадрової документації при електронному документообігу?  
2.4. Інструкція з діловодства: пам’ятаємо, коли відбувається процес автоматизації діловодства. 
2.5. Що таке КЕП? Як працювати з ним та як отримати?  
 
3. Помилки в кадрових документах, оформлених у період карантину: Держпраці на них 

збагатиться. Як виправити? 

3.1. Накази про встановлення неповного робочого часу. 
3.2. Накази про надання «карантинних» відпусток. 
3.3. Накази про дистанційну роботу. 
3.4. Табелювання працівників у період карантину. 
3.5. Кадрова документація за період карантину вихідного дня. 
3.6. Зміна режиму роботи працівників на період карантину: чи правомірна та коли? 
3.7. Інші «цікаві» помилки, виправлені під час кадрових аудитів. 
 
4. Військовий облік по-новому у 2021 році. Що має знати кадровик про зміни з 10 червня. Нові 

великі штрафи. 
 

5. Перевірки Держпраці. Планові та позапланові. Як проходять та що треба знати? Як готуватися? 
Що змінилося у 2021 році. 

5.1. Планові перевірки Держпраці: як проходять та що треба знати про них. Як готуватися? Де 
знайти «себе», щоб знати, коли фахівці Держпраці навідаються? 

5.2. Позапланові інспекційні відвідування. Підстави для інспекційного відвідування.  
5.3. Права та обов’язки роботодавця під час перевірок та інспекційних відвідувань. 
5.4. Документальне оформлення перевірок та інспекційних відвідувань. 
5.5. Тривалість інспекційних відвідувань і перевірок. 
5.6. Коли можна не допустити інспекторів на підприємство? 
5.7. Перелік питань, які перевіряють інспектори. Як завжди бути готовим до перевірок? 

Розміри штрафних санкцій. Чи обов’язково штраф відразу? Так коли може бути припис? 

 

 
 

 
м. Одеса 

Конференц-зала БЦ Сонячний  
вул. Сонячна, 5 

 


